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Zápisnica
z hlasovania Finančnej komisie AS UK spôsobom per-rollam
(25. 02. 2021-02. 03. 2021)
(vyhotovená podľa čl. 32 ods. 4 a čl. 40c Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK)
Hlasovanie Finančnej komisie Akademického senátu UK (ďalej len “komisia”) spôsobom perrollam sa konalo na základe čl. 40c ods. 1 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK, podľa
ktorého kolektívne orgány AS UK môžu v odôvodnených a vecne nesporných prípadoch prijímať
uznesenia mimo svojich zasadnutí aj spôsobom per-rollam.
Prijatie uznesení spôsobom per-rollam predseda komisie odôvodnil potrebou prijať stanovisko
komisie k návrhu žiadosti riaditeľa VI Družba UK Mgr. Ivana Daňu, v ktorom požiadal o zľavu na
nájomnom pre firmu Almanach, s.r.o. o 50%, t. j. nájomné po zľave bude vo výške 1 267,60
EUR/mesiac, na obdobie od 1. apríla 2021 do 30. júna 2021. Uvedená firma prevádzkuje vo VI
Družba UK stravovacie zariadenie. Vzhľadom na to, že pokračuje dištančná forma štúdia na UK, od
5.10.2020 využilo dobrovoľný odchod z internátu približne 85% študentov a počet vydaných jedál
tak nájomcovi jedálne rapídne klesol.
Návrh uznesenia:
Finančná komisia AS UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť žiadosť o zníženie nájmu pre
nájomcu Alamanach, s.r.o. podľa predloženej písomnej žiadosti riaditeľa VI Družba UK.
Predseda komisie podľa čl. 32 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS UK súčasne určil lehotu na písomné
hlasovanie o návrhu uznesenia od 25.2.2021 do 1.3.2021 do 15.00 hod. a dňa 1.3.2021 túto lehotu
predĺžil do 2.3.2021 do 15.00 hod.
Podľa čl. 32 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK na prijatie platného uznesenia kolektívneho
orgánu AS UK sa vyžaduje, aby sa hlasovania spôsobom per-rollam zúčastnila nadpolovičná väčšina
všetkých členov kolektívneho orgánu AS UK a súčasne s návrhom uznesenia vyslovila súhlas
nadpolovičná väčšina členov kolektívneho orgánu AS UK zúčastnených na hlasovaní.
Počet všetkých členov komisie: 22
Počet členov komisie zúčastnených na hlasovaní: 18
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Počet členov komisie hlasujúcich ZA návrh uznesenia: 18
Počet členov komisie hlasujúcich PROTI návrhu uznesenia: 0
Počet členov komisie, ktorí sa hlasovania ZDRŽALI pri návrhu uznesenia: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.
Zapísal:
Sebastián Ševčík
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predseda Finančnej komisie AS UK
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